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 فهرست مطالب:

  زوترو معرفی -

 افزار زوترومزایای نرم -

 افزار زوتروبرای استفاده از نرم افزاری الزمنرمافزاری و های سختنیازمندی -

 زوترو با آشنایی و اندازیراه -

 کتابخانه زوترودهی و سامان ایجاد -

 دهی صفحه شخصی و گروه پژوهشی در زوتروسامان و ایجاد  -

 "ردو"دهی به منابع در محیط واژه پرداز ارجاع  -

 معرفی زوترو

افزون سازی زمان پژوهش و... باعث رشد روزبهینه وجود ابزارهای قدرتمند جستجو،کم حجم بودن، امروزه سهولت دسترسی به منابع،     
بنابراین الزم است هر پژوهشگر یک ابزار توانمند برای مدیریت منابع علمی الکترونیکی در اختیار  استفاده از منابع الکترونیک شده است.

با طراحی و  MCHMبا حمایت موسسه  George Masonسازماندهی کند. دانشگاه  داشته باشد و به وسیله آن منابع مورد نیاز را
های برنامه زوترو در سال .ابزار قدرتمند و بسیار خوبی را برای مدیریت اطالعات و منابع علمی پدید آوردند افزار زوترو،سازی نرمپیاده

 منابع وارجاع مدیریت ذخیره، زوترو برای] 1[ قرار گرفته است  PC Magazineافزارهای مجانیدرفهرست بهترین نرم ،7002و  7002
 .کندایجاد می ،یک مدخل منابع این از هریکبرای  زوترو. است شده طراحی مقاالت و کتابها مانند کتابشناختی

 مزایای نرم افزار زوترو:

 ؛رایگان است 

  دریافت، جستجو و نمایه سازی کامل متن مقاله؛امکان 

 همخوانی دارد؛ ،3"ورد" افزاربا نرم 

 ،پذیر است؛یادداشت شخصی برای هر مدخل امکانگذاشتن  مشخص کردن کلید واژه، همراه کردن پیوست 

 شود؛نصب می 6سافاری ، 5کرومگوگل ،4فاکسی فایرتافزار مرورگر اینترنبه عنوان یک افزونه روی نرم 

 2سکوپوسا مختلف از قبیل علمی اطالعاتی هایپایگاه ... و همچنین یوتیوب و پدیا،ویکی های اینترنتی مانند آمازون،پایگاه با، 

به صورت را ها تواند اطالعات موجود در این سایتو میداشته خوانی و ... هم 10اسکوالر ، گوگل  9ایاسای ،  2مدپاپ"

 ؛شناسی استخراج کندهای مرجعمدخل

                                                           
3 word 
4 Firefox 
5 Google Chrome 
6 safari 
7 Scopus 
8 Pubmed 
9 ISI Web of knowledge 
10 Google Scholar 
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 ؛را داردو ... ، 13، الزویر17اشپرینگر 11ایتریپلایمانند  های نشریات علمیسایت وری منابع از وبآجمع و استخراج قابلیت 

  ؛دارد ... وجودو  مندلی ،افزارهای اندنوت نرمافزار با ن نرمایانتقال اطالعات بین امکان 

 نماید.های ضمیمه شده )پی دی اف، عکس( را در هر جستجو به طور خودکار به کتابخانه اضافه میفایل 

 افزار زوترو:برای استفاده از نرم افزاریافزاری و نرمهای سختنیازمندی     

 پیایکس ویندوز (XP) ؛های بعدیمایکروسافت یا نسخه 
 ؛سافاریو  کرومگوگل ،فاکسگر وب فایرمرور 
  5زوترو برنامه. 

 :زوترو با آشنایی و اندازی راه     

 را انتخاب نمایید. Downloadو گزینه مراجعه  (www.zotero.org) رسمیسایت برای استفاده از زوترو، به وب     

 

 شود.صفحه زیر نمایش داده می، Downloadانتخاب گزینه از  پس 

 

                                                           
11 IEEE 
12 Springer 
13 Elsevier 

http://www.zotero.org/
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 افتدری ، جهتو ستون سمت چپ سافاری، فاکس، فایرکرومسمت راست برای اضافه کردن زبانه زوترو به مرورگر گوگلستون      
اضافی برای مرورگر دلخواه خود دریافت و نصب  افزونهو هم برنامه زوترو هم برای استفاده کامل از نرم افزار، باشد. میزوترو  5نسخه 

 .گردد

ود که شای ایجاد می، کتابخانهاجرای برنامه زوترو با .به راحتی امکان استفاده از آن وجود دارد افزار،بعد از دریافت و نصب این نرم     
ترین امکانات کتابخانه . یکی از مهمگرددمیاضافه  آنشامل مقاالت،کتب، عکس، نقشه، صفحات وب به اطالعات مدارک مختلف 

وار کتابخانه زوترو از یک قاب، یک ن کند.می نمایهزوترو، موتور جستجوی قوی آن است. تمامی اطالعات که به کتابخانه اضافه شده را 
 های بعدی توضیح داده خواهد شد.تشکیل شده است که در قسمتابزار و چند گزینه جانبی 

 

 :قاب زوترو     

العات شامل اطخش میانی ب از سه بخش تشکیل شده است: افزار است کهترین بخش نرم، اصلییا محیط کار اصلی زوتروقاب      
 یبندتهها و دسهای انتخاب شده و بخش سمت چپ نیز گروموجود در کتابخانه، بخش سمت راست اطالعات تفصیلی رکوردمنابع علمی 

 دهد.موجود را نشان می
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 زوترو کتابخانه دهیسامان و ایجاد     

 افزار چندین روش وجود دارد:برای وارد کردن اطالعات در این نرم     

 دستی؛ورود اطالعات به صورت  .1

 ؛های اضافه شده در مرورگرهای ذکر شدهورود اطالعات از زبانهثبت رکورد به طور خودکار از صفحات وب یا   .7

 ؛افزارهای اطالعاتی و انتقال آن به نرموروداطالعات از طریق جستجو در پایگاه .3

 های مشابه؛ثبت منابع از اندنوت و برنامه .4
 

 ورود اطالعات به صورت دستی -

 :راه وجود دارد، دو وارد کردن اطالعات به صورت دستی برای     

 نمایید.)کتاب، مقاله، عکس و...( مورد نظر را انتخاب  نوع منبعسپس  را انتخاب کرده، New Itemگزینه  File از منوی (الف

 

 مورد نیاز را تکمیل نمایید هایرا انتخاب و اطالعات و فیلد Infoشود در ستون سمت راست منوی در صفحه جدیدی که باز می     
 شوند.ها به طور خودکار ذخیره میداده، باشد()الزامی به تکمیل شدن تمام فیلدها نمی
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، اطالعات را Info، نوع منبع مورد نظر را انتخاب و مانند آنچه در قسمت قبل گفته شد در قسمت  با کلیک رو گزینه (ب     
 تکمیل نمایید.

 

 مختلفهای اضافه شده در مرورگرهای زبانه ات ازاطالع ورودی -

عالمت مخصوص زوترو در گوشه سمت راست  نصب کرده باشید، هر کدام از مرورگرهااگر برنامه زوترو را به عنوان یک زبانه برای      
 گردد.فعال می save as zoteroیا با کلیک راست کردن روی هر صفحه از اینترنت گزینه گردد و منوی آدرس ظاهر می

 

 

 یا

 

 یا

 

مدارک مورد جستجو، در کتابخانه زوترو ذخیره خواهد  کتابشناختی اطالعات تمام کنید، انتخاب را Save Zetero دکمه که زمان هر     

 . کرد تغییرخواهد درصفحهفایل پی دی اف(  مقاله، )کتاب، ،،به شکل  آیتم نوع براساس Save Zotero نماد شد.
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 نشانپوشه نماد، هستنداف( دیپی فایل )مقاله،کتاب، مورد چندین حاوینتایج جستجو،  که وب صفحاتاز  برخی در     
 .در زوترو ذخیره کنیدهای مورد نظر را انتخاب و رکورد توانمی که شودمی باز پنجره یک ،آیکون این انتخاب با. شودداده می

 

 افزاراطالعاتی و انتقال آن به نرمهای اطالعات از طریق جستجو در پایگاه ورود -

ها به کتابخانه شما در برنامه زوترو وجود از آن پایگاه اطالعات ، امکان ارسالکه با برنامه زوترو سازگار است های اطالعاتیدر پایگاه     
 cite article،download هایی مانند گزینههای اطالعاتی مورد نظر در هر پایگاه موضوعبعد از جستجو  ،از این امکان هدارد. برای استفاد

citation ،citation export  اضافه نمایید. خود زوتروی مورد نظر را به کتابخانه کرده و منبع انتخابرا 

امکان ارسال مدارک به  ،Cite articleشود. با انتخاب گزینه مشاهده می رینگرانتقال اطالعات از پایگاه اشپمراحل  ،رزی صاویرتدر      
 شود.مورد نظر به کتابخانه شما فراهم می رکورداطالعات  Zoteroشود که با انتخاب گزینه افزارهای مختلف مشاهده مینرم

 

1مرحله   
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 های مشابهبرنامه و اندنوت از منابع ثبت -

کلیک کرده و با انتخاب نام   exportگزینهروی  File از منویدر برنامه اندنوت،  نظرمورد  رکوردهایپس از انتخاب  :مرحله اول     
 .فایل، اطالعات مورد نیاز را در محل مناسبی ذخیره کنید

 

7مرحله   

3مرحله   
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 را انتخاب نمایید. XML، گزینه Save as typeتوجه داشته باشید که در قسمت      

 

اید را به کتابخانه را انتخاب و فایلی که قبال از طریق اندنوت ذخیره کرده Import، گزینه File از منوی زوترو،برنامه  در :دوم مرحله     
 زوترو اضافه نمایید.

های مدیریت منابع امکان هرگونه انتقال منابع بین برنامه exportو   importبا انتخاب گزینه توان می Fileمنوی  همچنین در     
 .کرداطالعات علمی )اندنوت، مندلی و...( و همچنین امکان اضافه کردن یک منبع، یادداشت گذاری و ... را فراهم 

 

 

 های مهم در برنامه زوترونگاهی کوتاه به منوها و گزینه     

 شود:شکل زیر نشان داده می باشد بعد از کلیک روی این گزینهمی Preferences ترین گزینهکاربردی Editدر منوی     
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شود. اگر محقق از چند رایانه سازی اطالعات انجام میهمگام syncدر قسمت  شود.تنظیمات برنامه انجام می Generalدر قسمت     
رسانی ها با نسخه اصلی به روزدستگاه زدر این صورت ضرورت دارد کتابخانه خود را در هر یک ا ،به کتابخانه خود دسترسی داشته باشد

ه کاربر امکان ب ،پذیر است. با استفاده از این سرویسنام در سایت زوترو امکانو ثبت Syncگزینه  انتخابسازی اطالعات با همگام کند.
فضای ابری  )با ایجاد یک داردنیز چنین ذخیره فایل پشتیبان از کتابخانه خود دراینترنت را های ذخیره شده را داشته و همروزرسانی فایل

های پیوست قابل ذکر است در مورد فایل. توان به صورت آنالین به کتابخانه زوتروی خود دسترسی داشته باشید(در محیط اینترنت می
 گیرد.سازی به صورت خودکار انجام نمیشده همگام
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 توان انتخاب کرد.را می (Style)منابع  سبک ،Citeدر قسمت      

 

شود، یا می توانید بیشتری دیده می هایسبک Get additional Stylesگزینه  انتخاببا در صورت موجود نبودن سبک مورد نظر      
 سبک مورد نظر را انتخاب نمایید. کرده و همراجع www.zotero.org/styles به آدرس

 

http://www.zotero.org/styles
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     Style Editor: در صورت دارد.باشد امکان ایجاد یا ویرایش آن وجودوجود نداشته زوترو درسایت  ،در صورتی که سبک مورد نظر 

 تغییر را ذخیره نمایید.و در آخرین مرحله هرگونه از مسیر زیر استفاده کنید  نرم افزار زوترو نیاز به سبک ویرایش در

Edite Prefernces cite Style Editor 

 

 

 نوشته شده است. Citation Style Language (CSL)نابع موجود در سایت زوترو در قالب های نگارش متمامی سبک     

در قسمت  ،تغییر زبانبرای اشاره کرد.  Advancedتوان به گزینه می Preferencesهای موجود در قسمت از دیگر گزینه     
Language.زبان مورد نظر را انتخاب نمایید ، 
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 "ردو"مورد نیاز برای برنامه  (پالگینهای )، افزونهباشد. با کلیک روی این گزینهمی Add-ons ترین گزینهمهم، Toolsدر منوی      
 باشد.قابل دریافت می

 

 .مورد نیاز را دریافت کنید هایافزونهدر این قسمت      
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های مختلف با ایجاد پوشه .توان یک مجموعه یا پوشه جدیدی برای خود بسازیدمی گزینه با انتخابدر کتابخانه زوتروی خود،      
یا  هندی کردبجداگانه دستهپوشه  توان منابع را در دودر هنگام نوشتن دو مقاله متفاوت می مثالبندی کرد. برای توان منابع را دستهمی

 رکوردهای مورد نظر انتخاب کرده و روی پوشه مورد نظر بکشید. منابع فارسی را دریک پوشه و منابع انگلیسی را در پوشه دیگر قرار داد.

 

موضوعات مختلف های پژوهشی که بر اساس گروههای پژوهشی است. های زوترو، امکان ایجاد و سازماندهی گروهیکی از ویژگی     
گذاری منابع اطالعات علمی و پژوهشی است و ارتباط بهتری بین همکاران ها برای به اشتراکروش نشود یکی از بهتریل مییتشک

 .[1]ها فراهم آمده استای و یادداشتپژوهشی در یک گروه یا استفاده دیگران از منابع کتابخانه

 دهی صفحه شخصی و گروه پژوهشی در زوتروسامان و ایجاد     

با  .شویدلینک  صفحه زیر به طور خودکار به، را انتخاب کرده New Groupگزینه  ،برای ایجاد یک گروه در زوترو نشانگر     
 Search Forانتخاب کنید بعد از وارد شدن به صفحه مورد نظر با انتخاب عبارت Groupsگزینه  وارد کردن نام کاربری و پسورد،

Groups  گروه مورد نظر را جستجو نموده و با انتخاب عبارتCreate New Group جدیدی برای تبادل اطالعات ایجاد توان گروه می
 .کرد
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. برای در اینترنت )در صورت اتصال( انجام دادرا و... ISBNs ، DOIs را بر اساستوان جستجومی با کلیک روی گزینه      
دیجیتالی مقاله( را نشانگر DOI ( المللی کتاب( یا شماره) شماره استاندارد بین ISBNمثال اگر شما در هنگام نوشتن مقاله فقط شماره 

 گردد.به طور خودکار رکورد مورد نظر به کتابخانه شما اضافه می در این قسمت وارد کنید

 .به کتابخانه اضافه کردبرای هر رکورد توان یادداشت مستقل می با کلیک روی گزینه      

 رکورد پیوست کرد.متن کامل یا تصویر یا عکسی را به یک توان می  با کلیک روی گزینه     

 "ورد"ارجاع دهی به منابع در محیط واژه پرداز      

ه زوترو . اضافه کردن زبانآمد زوترو استفاده از این برنامه برای ارجاع دادن به منابع هنگام نوشتن مقاله استهای کاریکی از قابلیت     
 پذیر است .از دو راه امکان "ورد"به نرم افزار 

 اندازی کنید.از طریق سایت زوترو نصب و راهرا  ZoteroS Plugin for Microsoft Word افزونه -1

 .کنید عمل زیر شکل به و شده زوترو برنامه وارد -7

 

 .دهی را انجام دهیدنیزارجاع14توانید با التکسزوترو نیز مییافته  توسعه افزونهبا  نکته:     

 : فراخوانی یک رکورد کتابخانه هنگام نوشتن     

ذکر است  . قابلشود تا شکل زیر نشان داده کلیک کرده "ورد"در برنامه  از منابع، ابتدا روی گزینه زوتروبرای فراخوانی و استفاده      
 باز باشد. "زوترو"حتما برنامه  "ورد"هنگام کار با برنامه

 

                                                           
14 Latex 
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 باشد:میزیر  هازبانه زوترو حاوی آیکون     

Add/Edit 

Citation  
 اضافه کردن یک استناد جدید یا ویرایش یک استناد

Add/Edit 

Bibliography  
 اضافه کردن یک کتابشناسی جدید یا ویرایش یک کتابشناسی

Document 

Preferences  
 برای تغییر سبک استناد

Refresh 
 

 
 کندها را به روز میاستناد و کتابشناسیتمام 

Unlink 

Citations 
 

 .شودمی هاوکتابشناسی هاقولنقل بیشتر خودکار رسانیروز به مانع

 

 قطع شود.  دهیرفرنسهای افزارنرمسایر  با ارتباط ،افزار زوترونکته: در هنگام کار با نرم     

را انتخاب  مورد نظر خود دهیکرده و سبک رفرنس انتخاب باید روی گزینه  برای اولین بار برنامه وردشدن  بعد از باز     
به طور . نمایید را انتخاب Classic Viewشود. زبانه زوترو را باز کرده و گزینه بعد از انتخاب سبک صفحه زیر نشان داده می نمایید.

 .مورد نظر را انتخاب نماییدخودکار وارد کتابخانه زوترو شده و منبع 

 

ور خودکار تمام منابع استفاده شده در طرا انتخاب نموده تا به  خرین مرحله )ثبت منابع مورد استفاده شده( گزینه آدر      
 متن، اضافه گردد.



17 
 

گزینی ویرگول انگلیسی و جای کاما،. این اصالحات معموال شامل تصحیح رندمراجع فارسی نیاز به اصالح دا ،قسمت منابع نکته: در      
های  )گزینه پردازافزار واژهاز منوی باالی صفحه در نرمو  یسی با فارسی است. در قسمت مراجع، رکورد مورد نظر را انتخابلغات انگل

کرده و در کادر پایین صفحه اصالحات  مرجع فارسی مورد نظر را انتخاب را انتخاب کنید. Edit Bibliographyه گزین مربوط به زوترو(
 .را انتخاب نمایید okدر پایان گزینه  و مورد نیاز را انجام دهید

 

را انتخاب کرده و سبک مورد  Document preferencesتغییر سبک استناد: یکی از استنادهای داخل متن را انتخاب کرده گزینه      

 .انتخاب نمایید OKنهایت گزینه  نظر را انتخاب نموده و در
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 زوترو افزاردر نرم ی مورد کاربردهااصطالحات و واژه

 اصطالح معنی
 Item اطالعات یک منبع یا مرجع )نام کامل نویسنده، تاریخ و...(آیتم: 

 library کتابخانه: مجموعه مراجع استفاده شده 

 Citation استناد. در این نرم افزار منظور استنادهای درون متنی است.

 Bibliography شودکتابنامه: همه اطالعات منابع استفاده شده که درانتهای مقاله ذکر می

 

 منابع:     

 .9831 ،تهران دانشگاه: تهران. یپژوهش یابزارها دیجد نسل: زوترو یکاربرد یراهنما, یمعبود. ه نژاد، یسلطان. ا 


